
IX  Jurajski Wyścig 
w Kolarstwie Górskim 

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY
KKS Jura Moto Sport, Jurajska Izba Gospodarcza, Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów

2. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się   w sobotę, 12 września 2009r. w Dolinie Będkowskiej,   
gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie.
Rozpoczęcie zawodów godz. 12.00
Zapisy od godz. 10.00

3. KATEGORIE
a) masters w kategoriach wiekowych 
b) amatorzy mężczyźni w kat. wiekowych
c) amatorzy kobiety w kat. wiekowych
d) dzieci w kategoriach wiekowych

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres biura organizacyjnego zawodów pisemnie lub faxem do dnia10 września 2009r.

e Krakowski Klub Samochodowy „Jura Moto Sport”
f ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzow
g tel./fax (012) 283-96-72
h e-mail:biuro@juramotosport.pl
i lub złożyć w dniu zawodów w biurze organizacyjnym zawodów.

6. OPŁATY STARTOWE 
Kategoria 

     Masters                                   30,00 zł                             
     Amatorzy                                25,00 zł                              
     Dzieci                                     10,00 zł
     Dzieci zamieszkujące w gminach Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś 
     i Zabierzów są zwolnione z opłat startowych.

7.WPŁATY
Należności z tytułu opłat startowych należy wpłacać:
a) na konto: KKS Jura Moto Sport Fortis Bank III O/Kraków, 
     nr 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001
b) przed zawodami w biurze organizacyjnym zawodów 

8.WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
a) zgłoszenie udziału
b) okazanie wniesionej opłaty startowej
c) posiadanie kasków ochronnych sztywnych
d) posiadanie aktualnych badań lekarskich ( możliwe do uzyskania przed startem) lub oświadczenie o stanie zdrowia
e) pisemną zgodę opiekuna prawnego dla osób niepełnoletnich

9.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszego regulaminu na okrężnej trasie długości ok.5 km. Dla dzieci zostanie wydzielona oddzielna trasa o 
niższej skali trudności. Zwycięzcą zawodów w poszczególnych kategoriach zostaje zawodnik, który pokona dystans w najkrótszym czasie. Zawodnicy poszczególnych kategorii 
pojadą dystans ustalony czasowo. 

10.ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne oraz koszty nagród pokrywa organizator. Koszty dojazdu, zakwaterowania, pobytu oraz opłaty startowe i ubezpieczenie pokrywają zawodnicy.

11.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone, 
skradzione lub za ewentualne wypadki.
Jazda treningowa po trasie zawodów jest dozwolona tylko w dniu poprzedzającym zawody oraz do godz. 9.00 w dniu zawodów. Na trasie zawodów rozgrywane będą też inne 
konkurencje. Zawodnicy, którzy będą rozgrzewać się przed startem nie mogą jeździć po trasie wyścigu pod rygorem grzywny w wysokości 200 zł lub wykluczenia z zawodów. 
Zawodnicy zaproszeni do dekoracji mają obowiązek zgłosić się w strojach sportowych w ciągu 2 min. od zapowiedzi spikera. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może 
spowodować wykluczenie z zawodów. Organizatorzy i sędziowie nie przyjmują protestów. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora w porozumieniu z sędzią 
głównym.
Organizator zapewnia odpłatny bufet z ciepłymi posiłkami oraz napojami.
Każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek.

12. KATEGORIE, NAGRODY
Kategoria Czas wyścigu I miejsce II miejsce III miejsce
Masters I
31-40 lat

Ok.1,5 godz 200 zł 150 zł 100 zł

Masters II
41-50 lat

Ok.1,0 godz. 200 zł 150 zł 100 zł

Masters III
Powyżej 50 lat

Ok. 45 min. 200 zł 150 zł 100 zł

Amatorzy M I
16-20 lat

Ok.1 godz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

Amatorzy M II
21-25 lat

Ok.45 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

Amatorzy M III
Powyżej 25 lat

Ok.30 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

Amatorzy K I
 16-24 lat

Ok.45 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

Amatorzy K II
Powyżej 24 lat

Ok.30 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

Dziewczynki 
7-9 lat

Ok.20 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

Chłopcy 7-9 lat Ok.20 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.
Dziewczynki 10-12 lat Ok.25 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.
Chłopcy 10-12 lat Ok. 25 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.
Dziewczynki 13-15 lat Ok. 30 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.
Chłopcy 13-15 lat Ok. 30 min. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz. Nagr. rzecz.

W przypadku jeśli w kategorii Masters I, II lub III będzie mniej niż 6 zawodników organizator może połączyć kategorie.
Nagroda dodatkowa – kajak dwuosobowy zostanie rozlosowana wśród zawodników kategorii Masters i Amatorzy, którzy ukończą zawody. 
Zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 otrzymają dyplomy.

13. Komunikaty
Uprzejmie informujemy, że w tym samym dniu i miejscu organizujemy   III Jurajski Bieg po Dolinie  rozgrywany przed zawodami rowerowymi.  Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Regulamin biegu na   stronie www. jurajski-mtb.ivn.pl, WWW.imprezyjurajskie.pl a wszelkich  informacji udziela nasze 
biuro  ( kontakt w pkt 4 niniejszego regulaminu ).  Informujemy, że istnieje możliwość noclegów w Dolinie Będkowskiej w  „Brandysówce” ( tel. 012 285 26 57 p. 
Zbyszek Brandys ) oraz na polu 
 namiotowym ok. 500m od miejsca zawodów.
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